
Beste sponsors,

Zojuist ben ik teruggekeerd van een reis naar Port au Prince,
Haïti. Namens onze stichting heb ik weer uitgebreid met ons
team ter plekke kunnen overleggen en zoveel mogelijk mensen
die wij steunen gezien. Graag geef ik dit laatste nieuws weer
aan u door.

Betrouwbaar Team
Ons team in Haïti bestaat nu uit vier vaste medewerkers.
Ondanks alle problemen in het land functioneert het team
prima. Ze doen hun uiterste best om de ontvangen giften op een goede manier en volgens de
instructies van ons stichtingsbestuur te besteden. We krijgen regelmatig  complimenten van de
scholen waar onze sponsorkinderen naar toe gaan dat de kosten van de schoolgelden op tijd
worden betaald. Dat gebeurt in Haïti allemaal contant en meestal maandelijks. Wij betalen het geld
niet aan de ouders maar rechtstreeks aan de scholen. Aangezien de scholen nogal verspreid liggen
en de veiligheid vaak te wensen overlaat kost dit heel veel tijd. Om alles goed te kunnen blijven
regelen proberen we het team nu uit te breiden.
We hebben de moeder van een van onze sponsorkinderen gevraagd om plaats te nemen in het
team. Wij denken dat het goed is om ook een vrouw in het team te hebben. Zij wil graag
meewerken maar is door een slechte gezondheid nog niet in staat om mee te draaien. We hebben
nu gezorgd voor betere voeding en ook een goede behandeling door dr. Theodore.
Hopelijk kan zij daardoor weer op krachten komen en op korte termijn ons team versterken.

Adoptie
Het zou voor de kinderen in het weeshuis natuurlijk geweldig zijn als het
mogelijk was door een ouderpaar uit het buitenland te worden
geadopteerd. Adoptie van kinderen uit Haïti vindt nog regelmatig plaats.
Tijdens mijn reis ontmoette ik een Nederlands echtpaar dat zojuist een
klein meisje uit een kindertehuis had geadopteerd. Natuurlijk moet dat
heel zorgvuldig gebeuren en moet een weeshuis dan aan diverse eisen
voldoen. Afgesproken is dat ons team in de komende tijd gaat
onderzoeken of het mogelijk is hiervoor
een vergunning te krijgen. Hierna moet
met de bemiddelende instanties  wor-

den overlegd of zij ook voor ons weeshuis willen bemiddelen.
We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Voedselprijzen sterk gestegen
Zoals iedere keer ga ik direct na aankomst met het team inkopen doen voor het weeshuis. Het
weeshuis en de school draaien goed, echter de financiële situatie is nog steeds heel erg slecht.
Er zijn nu 120 weeskinderen en 180 schoolkinderen die nog bij hun ouders wonen. We proberen er
alles aan te doen om de kinderen in ieder geval 1 keer per dag!!!! een maaltijd te bezorgen. Graag
willen wij de kinderen wat extra’s geven als er een bestuurslid uit Nederland over is. Daarom ook
gaan we samen naar de markt om hiervoor het nodige in te slaan. Het valt op dat de kosten voor
een vergelijkbare hoeveelheid als vorig jaar nu bijna 2 keer zo hoog zijn. Vooral de eerste
levensbehoeften, zoals rijst, waren enorm in prijs gestegen. De volgende dag heb ik het weeshuis
bezocht. Het was weer een prachtig gezicht om de kinderen allemaal met een bord eten en wat
extra’s te zien zitten.

Gevaarlijke Demonstraties
De allerarmsten hebben de meeste last
van de gestegen prijzen. Haïtianen
kunnen heel wat hebben maar op
gegeven moment wordt de honger zo erg
dat de bom barst. Juist in de periode dat
ik er was gebeurde dat. U hebt het
misschien wel op het nieuws gezien. Het
paleis werd bestormd, de wegen
geblokkeerd. Als de vlam in de pan slaat
kan de situatie heel gevaarlijk worden. Je
kunt je als blanke dan beter niet laten
zien. Het was best een spannende
situatie want hoe kom je bij het vliegveld

als de wegen zijn geblokkeerd? Op de geplande dag van vertrek hebben we afgesproken het ’s
morgen heel vroeg toch maar te proberen. We hadden een terreinwagen geleend met een heel
goede en betrouwbare chauffeur. Het was een rit die ik niet snel zal vergeten. Altijd zijn de straten
in Port au Prince overvol met alle mogelijke soorten auto’s. Altijd grote files. Nu was er geen enkele
auto op de weg! Overal uitgebrande wrakken en autobanden. Overal zwart geblakerde stukken
weg. Op veel plaatsen grote stukken steen en buizen op de weg. Grote groepen mensen erbij met
de bedoeling een eventuele auto aan te houden en terug te sturen dan wel door te laten na het
betalen van een flinke tol. Dankzij onze chauffeur die de stad en alle sluiproutes op z’n duimpje
kent, konden we het meeste omzeilen. Een paar keer reed hij
dwars over een versperring heen. Gelukkig was het nog vroeg en
lukte het niet ons tegen te houden. U zult begrijpen dat ik blij was
op het vliegveld te zijn. Zo blijft het in Haïti altijd avontuurlijk.
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Gedane zaken
Gelukkig waren er niet de hele tijd blokkades en heb ik veel dingen kunnen doen en bespreken.
Een paar voorbeelden:

· Gezin uit de sloppenwijk. Voor een moeder met 5 kinderen die nog in de sloppenwijk
woont gaan we een huisje in een veiligere buurt huren. Daarnaast krijgt zij een
naaimachine om de kost te kunnen verdienen

· Microcredieten. Sinds enige tijd bieden we de mogelijkheid om een microkrediet te
ontvangen voor de aankoop van een handeltje. Dit is een heel groot succes. De
nieuwe ondernemers moeten dit dan met kleine bedragen aflossen uit de opbrengsten
van hun handeltje. Dit is in bijna alle gevallen goed gegaan en terugbetaald. Het blijkt
echter zo te zijn dat na aflossing ook de meeste handeltjes ten einde zijn. Ze willen
daarom allemaal weer een nieuw microkrediet om hun handeltje weer aan te kunnen
vullen. Dit zal de komende tijd worden geregeld. Het gaat allemaal heel officieel.
Er wordt een contract gemaakt en een aflossingschema.

· Sponsorkinderen. Ik heb weer zoveel mogelijk ouders met sponsorkinderen ontmoet
en een nieuwe foto gemaakt. Soms ook heb ik een kado van de sponsor uit Nederland
kunnen overhandigen. Alle kinderen doen hun uiterste best op school. Aan het einde
van het schooljaar zal ons team zorgen voor een kopie van het rapport voor de
sponsor.

· Bezoek weeshuis. Ik heb de kinderen bezocht en foto’s gemaakt. Er zijn dringend
matrasjes nodig zodat de kinderen niet meer op een stuk karton hoeven te slapen.
Wie helpt door wat extra’s over te maken?

Al uw giften gaan 100% naar Haïti !
Wij zouden het heel erg op prijs stellen als u iets extra’s over zou kunnen maken.
Zoals vaker gezegd komen alle gelden in Haïti terecht. Kosten in Nederland en ook de reis- en
verblijfkosten naar en in Haïti worden door de bestuursleden zelf betaald. Om een extra gift
gemakkelijk te maken hebben we deze keer een acceptgirokaart bijgevoegd.
Ieder bedrag groot of klein is van harte welkom!

Voor alle giften danken wij u heel hartelijk, mede namens de allerarmsten in Port au Prince

Chris Bijdevaate

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.HabitatPourHaiti.org *
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